Ingelegde paling
uit de Kreken

Serveeerheetiprlij!ke

Proef onz
met
ingelegde paling
rtje,
een passend bie
Cru, op
Augustijn Grand
ellige
één van onze gez
terrasjes.

Voor 4 personen

Paling

 1 kg gekuiste paling

Snij de paling in gelijke moten van 3 centimeter en spoel deze onder stromend
water.

 1/2 liter water
 10 cl azijn
 14 g gelatine bladeren
 10 peperbolletjes

Doe de palingmoten in een kookpan met het water met een snuifje peper en
zout, tijm en laurierblaadjes.
Laat de paling gedurende een 7-tal minuten koken en controleer de gaarheid.
Giet het kookvocht van de paling door een neteldoek.

 8 g zout

Week de gelatine in koud water en voeg de uitgeknepen gelatine al roerend bij
het gezeefde kookvocht met een scheutje azijn.

 1 citroen

Proef het kookvocht op zout en voeg bij naar eigen smaak.

 tijm en laurier

Schik de paling in een glazen kom en overgiet hem met het kookvocht tot die
onder het vocht zit.
Was de citroen en snij er een 4-tal schijfjes van en doe die bij de paling en het
vocht.

Afwerking
van paling...

Laat afkoelen en dek de kom af met huishoudfolie, zet deze in de koeling en
wacht 8 dagen om deze lekkernij te consumeren, dit is nodig om de frisse,
zurige smaak aan de paling te geven.

Ingelegde paling uit de Kreken
Het krekengebied was ooit bijzonder visrijk. Paling was dan
ook vooral volksvoedsel. Als kind groeide je op met paling, de
palingvangst en de authentieke palinghuizen.
Omdat paling zo rijkelijk aanwezig was in de kreken ving men
vaak teveel vis voor onmiddellijke consumptie. Inleggen was de
enige manier om de vangst een tijdje te bewaren. Oorspronkelijk
gebeurde dit in stenen potten in de kelder. Nadien kwamen de
glazen bokalen of weckpotten.
In het krekengebied van Sint-Laureins en bij uitbreiding in het
Meetjesland kan men opnieuw ingelegde paling aankopen en
genieten van dit stukje gastronomisch erfgoed.
Dienst Toerisme Sint-Laureins
Dorpsstraat 87, 9980 Sint-Laureins
T 09 218 76 40 of dienstvrijetijd@sint-laureins.be of www.sint-laureins.be

Wandelen in het spoor van de paling…
Sint-laureins is de toegangspoort tot de bekendste kreken. Op amper een boogscheut van het centrum, verlies je jezelf in
een uniek stukje natuur.
Na het oversteken van het Leopoldkanaal, sta je al snel aan de Vrouwkenshoekkreek, die na recent uitbaggeren in volle
glorie werd hersteld. Even flink doorstappen en weldra kruisen twee kreken opnieuw je pad, links de Hollandersgatkreek en
rechts de Blokkreek. Twee kreken die erg populair zijn bij vissers. Een zitbank met tafel staan er voor je klaar.
Langs een stukje dijk, door een polderlandschap en vervolgens akkerland gaat het richting Boerekreek, met haar 6 km lengte
en 39 ha de grootste kreek van Oost-Vlaanderen. Vanaf de dijk van de Boerekreek zie je in de verte de hoge watertoren van
Sint-Jan-in-Eremo.
Sint-Jan-in-Eremo is een charmant ingeslapen
dorpje met het lieflijke Sint-Jan-de-Doperkerkje
als kroonstuk. Bewonder er zeker het fraaie
rococointerieur. Nog in Sint-Jan kan je in diverse
restaurants lekkere paling proeven. Een typisch
streekgerecht.
Via het langgerekte Leopoldkanaal vind je je weg
terug naar Sint-Laureins. Geniet ondertussen van het
uitzicht op de statige Boerekreek en de Bentillekreek
én op de prachtige Meykenshoekpolder.
Route: 10-12-51-50-99-97-98-85-84-83-25-23-12-10 (12,9 km)

Producenten
Restaurant Polderzicht • Sint-Jansstraat 138, 9982 Sint-Jan-in-Eremo • T 09 379 86 53 • info@polderzicht.be • www.polderzicht.be
Taverne – restaurant Pandora • Molenstraat 39, 9988 Watervliet • T 09 379 09 04 • taverne.restaurant@pandora.be • www.restaurant-pandora.bravehost.com
Taverne – restaurant In den Draaiput • Vlamingstraat 98, 9981 Sint-Laureins • T 09 379 02 23 • taverne.in.den.draaiput@skynet.be • www.taverne-in-den-draaiput.com

Zeker doen!

ZIN IN NOG MEER WANDELINGEN IN HET KREKENGEBIED?
De wandelnetwerkkaart kost 6 euro en is verkrijgbaar bij de diensten voor toerisme in het Meetjesland of op www.tov.be of www.toerismemeetjesland.be.
Met behulp van de online wandelrouteplanner, stippel je thuis vooraf je wandeltocht uit.

SINT-LAUREINS

